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RELATÓRIO DE WORKSHOP

1. Informações básicas sobre o workshop

● Título: Uma década de debates: evolução e perspectivas da construção

multissetorial da ANPD

○ Quando? 27 de julho, 14h-15h30

● Temas: Efeitos extraterritoriais de legislações e regulações;

Multissetorialismo; Questões legais e regulatórias

● Formato: Painel

● Proponente: Thaís Helena Aguiar - Associação Data Privacy Brasil de

Pesquisa - Terceiro Setor

● Palestrantes:

○ Terceiro Setor: Bruno Bioni - Associação Data Privacy Brasil de

Pesquisa

○ Comunidade Científica e Tecnológica: Laura Schertel Mendes -

Universidade de Brasília - UnB

○ Setor Governamental: Miriam Wimmer - Autoridade Nacional de

Proteção de Dados - ANPD

○ Setor Empresarial: Rebeca Garcia - Facebook

● Moderadora: Jaqueline Trevisan Pigatto - Associação Data Privacy Brasil de

Pesquisa - Terceiro Setor

● Relatora: Thaís Helena Aguiar - Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa -

Terceiro Setor

2. Estruturação do workshop

● Resumo do workshop:

https://forumdainternet.cgi.br/programacao/detalhe/2/2114/
https://forumdainternet.cgi.br/programacao/detalhe/2/2114/


Propõe-se o aprofundamento sobre as contribuições multissetoriais ao longo de 10

anos das edições do evento “Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais” do

CGI.br. Discute-se o processo de construção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados,

os temas de maior atenção nas edições do Seminário e as preocupações e expectativas para o

funcionamento da Autoridade, com destaque ao papel do multissetorialismo nesse processo

e aplicação dos princípios do Decálogo do CGI.br.

● Objetivos (propostos e atingidos):

O objetivo do workshop é debater a construção multissetorial da Autoridade

Nacional de Proteção de Dados - ANPD nos últimos dez anos, tendo por base a análise das

10 primeiras edições do Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais do

CGI.br, além de provocar reflexões sobre seus desafios futuros. Assim, a narrativa recupera

processos como a própria formulação da LGPD, a ideia do Conselho multissetorial e, por

fim, a criação e as competências da Autoridade. O diálogo que se inicia em 2010 tem por base

exemplos de países vizinhos da América Latina, onde já haviam Autoridades sem autonomia;

seus custos econômicos; seu papel educativo; suas atribuições de corregulação e sua

legitimidade junto a outros órgãos que já desempenham papel semelhante, como o sistema

de defesa do consumidor. Sendo a ANPD um tema recorrente no Seminário, formou-se uma

massa crítica a seu respeito desde a primeira edição do evento, com parâmetros como a

experiência regional servindo de base a importantes reflexões até os dias atuais. Desta forma,

o objetivo do workshop, e que foi cumprido, é demonstrar o potencial de esferas públicas de

debate com configuração multissetorial para a formulação política e o desenvolvimento do

país no âmbito da governança da Internet, como é o caso da LGPD e da ANPD no campo da

proteção de dados, destacando também a criação do Conselho multissetorial que auxilia a

Autoridade - o CNPD.

● Resultados (propostos e atingidos):

O painel explora o histórico de discussão multissetorial acerca da ANPD,

pretendendo, portanto, uma reflexão acerca da formulação política multissetorial na agenda

de privacidade e proteção de dados do país, resgatando as preocupações e expectativas na

construção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e projetando seu futuro. O tema

objeto do painel versa sobre a governança democrática e colaborativa no avanço de uma

pauta legal e regulatória, sendo fortemente relacionado com os princípios 2 e 10 do Decálogo

do CGI.br. Além disso, os parâmetros de liberdade, privacidade e direitos humanos também

encontram relação direta com o painel, por serem o próprio objeto da Autoridade. Ainda, de



formas mais sutis, mas ainda assim relacionados, os demais princípios da governança e uso

da Internet no Brasil são contemplados pelas funções da Autoridade, que surge para regular

a proteção de dados e assim aborda segurança, interoperabilidade, inovação e outros

aspectos de funcionamento da rede.

● Justificativa em relação à Governança da Internet

O Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, organizado anualmente

pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), consolidou-se como o principal evento do

tema no país. Há mais de uma década, a partir de um formato multissetorial com

representantes dos setores acadêmico, governamental, privado e terceiro setor, o Seminário

se apresentou como o espaço e o momento do ano no qual a comunidade de proteção de

dados se reúne para discutir desenvolvimentos recentes e projetar o assunto para o ano

seguinte. Além do foco nacional, o evento sempre trouxe convidados internacionais, o que

permitiu um olhar não apenas doméstico, mas também sintonizado com a experiência

estrangeira. A análise da primeira década do Seminário confirmou ser o evento um “policy

space”, isto é, um importante espaço voltado à formação de massa crítica, reflexão e troca de

conhecimentos para a articulação e construção da agenda de privacidade no Brasil. Já na

primeira edição, alinhado com a experiência regional, o Seminário alertou para o risco de

constituição da ANPD em um formato sem a devida autonomia e independência. Nas edições

seguintes, o evento internalizou a discussão do espaço a ser ocupado por esse órgão,

inclusive amadurecendo qual deveria ser o formato de um arranjo de governança

multissetorial. Ao invés do conselho diretor da ANPD espelhar os diferentes setores, deveria

haver a criação de um entidade consultiva com tal perfil multiparticipativo para se somar à

ANPD. Tal análise atesta a importância dos diálogos multissetoriais, tanto no que atingiu as

decisões e políticas implementadas acerca de LGPD e ANPD (formato do Seminário), quanto

na própria constituição da Autoridade, que conta com um Conselho consultivo multissetorial

e com um assento reservado ao CGI.br. O tema do painel, portanto, é em si uma abordagem

teórica e prática da relevância do modelo de governança da internet para o desenvolvimento

sustentável do país e promoção dos princípios do Decálogo CGI.br.

● Metodologia e formas de participação desenvolvidas durante o workshop:

Uso das redes sociais para promoção do evento e do painel, uso do chat e recolha de

perguntas da audiência, com reserva de tempo para interações com o público ao final das

exposições.



3. Síntese dos debates

Abertura do painel - Jaqueline Pigatto - Data Privacy Brasil

● Apresentação e conexão com o Seminário de Proteção à Privacidade e Dados Pessoais

do CGI.br.

○ Explicação sobre a pesquisa que retoma o histórico da primeira década do

Seminário, com foco na construção da ANPD.

● Apresentação dos convidados, iniciando com Bruno.

Bruno Bioni - Data Privacy Brasil

● Apresenta o Seminário de Privacidade como um policy space, um espaço de definição

de agenda do debate público.

● Breve resgate histórico e evolução do Seminário no eixo ANPD:

○ comenta alertas advindos do contexto latinoamericano, onde há muito debate

sobre o formato da Autoridade, e elogia a Autoridade brasileira, que já está

inserindo essa questão da autonomia do órgão na sua própria agenda.

○ Ao longo das edições do Seminário, nota-se uma resistência à criação de uma

autoridade de proteção de dados, priorizando um mecanismo de

autorregulação. No entanto, esse entendimento foi mudando ao longo do

tempo. O consenso de que a Autoridade era necessária foi atingido ao final,

no texto da lei.

○ identificação de tendências na primeira metade do evento e amadurecimento

nas edições seguintes, em especial como se construiu a ideia do que se

tornaria o CNPD, de que a Autoridade não poderia ser composta por

regulador e regulado, demandando, então, esse outro órgão de composição

multissetorial.

● A partir do exemplo da construção da ANPD, comentou a relevância do Seminário

para a Governança da Internet, em especial demonstrando sua relação com os

princípios do Decálogo do CGI.br

○ sem pretender estabelecer relações causais entre a lei final e o Seminário,

observa-se que muitas das discussões ali influenciaram na construção do

texto.



○ processo regulatório normativo: códigos de boas condutas, a exemplo do

modelo estadunidense, mostram que a lei de proteção de dados brasileira

mistura influências tanto europeias quanto dos EUA.

○ estabilidade jurídico-legal para o CNPD, o qual será um fórum formal para o

diálogo multissetorial, é um ponto de atenção.

Laura Mendes - UnB

● O processo de formulação da LGPD contou com 8 anos de amadurecimento do

projeto, nos quais houve variação na participação dos atores. O engajamento do setor

privado ficou muito claro: ainda que mais tímido no início, ao final foi muito

perceptível. Percepção de que a própria lei traria segurança jurídica, inovação e

competitividade.

● O poder público foi o grande ausente na discussão do projeto, o que se reflete na

própria LGPD. Isso tem a ver com a cultura do nosso setor público.

● Tivemos no ano passado o reconhecimento da proteção de dados como um direito

fundamental. Avançamos muito em construir esse sistema.

● O poder público precisa avançar na cultura de proteção de dados.

● Podemos avançar em uma ANPD mais autônoma, uma autarquia pode fazer a

diferença em temas mais delicados, como eleições.

● Regulação responsiva, cooperação entre órgãos é um modelo promissor, que encontra

apoio na própria lei.

● Existem temas ainda a serem trabalhados, como a LGPD penal. O projeto ainda não

foi proposto formalmente. A ideia é ser uma lei geral para o âmbito criminal,

convivendo com outras legislações específicas que já temos que se aplicam na área

criminal. Precisa ser superada a perspectiva de que os dados pessoais não merecem

proteção.

● Desenvolver uma doutrina para a proteção de dados, somente a LGPD não é

suficiente. Precisamos de uma proteção constitucional, que limita os poderes da

República. Precisamos delinear os limites desse direito.

Rebeca Garcia - Facebook

● A importância do diálogo multissetorial para a própria área de políticas públicas do

Facebook.



● Como resultado de uma série de conversas no ano passado, o Facebook fez mudanças

para tornar suas configurações de privacidade mais acessíveis, colocando as pessoas

no centro do design. Participação de pesquisas independentes, como a Memória da

LGPD feita pela Data Privacy.

● Adotar a privacidade desde a concepção nos produtos do Facebook, iniciativas de

internalizar a privacidade e a proteção de dados por todos na empresa. É uma atuação

que vem amadurecendo ao longo dos anos.

● Multiplicidade de papéis que a LGPD atribuiu à ANPD, como zelar, orientar,

promover, estimular… mas, ao mesmo tempo, não deve impedir movimentos e

colaborações do setor privado.

● Parabeniza a Autoridade pelo planejamento e discussão com outros atores, por meio

de consultas, etc. É um cenário de desafios, com um órgão novo e uma lei nova.

● Espaço importante que a lei trouxe no art. 50, sobre corregulação.

Miriam Wimmer - ANPD

● Foi um processo que envolveu muita discussão e muitas dúvidas. E houve muitas

descontinuidades no Executivo. Houve um processo de reconstruir consensos no

Executivo.

● A característica marcante de todo o processo é o multissetorialismo, o que justifica os

consensos e dissensos, houve redações ambíguas na LGPD justamente para se

avançar depois, e que revela os compromissos feitos.

● A criação da ANPD como resultado de um processo que foi extremamente negociado.

● Temos uma lei de influência europeia, que pressupõe uma autoridade independente,

mas dentro de um contexto brasileiro, que requer adaptações, uma estrutura pequena

para a autoridade, etc. que nos obriga a pensar soluções novas. É um tema novo que

ainda enfrenta resistências.

● Temos uma complexidade institucional, um país muito grande e com um robusto

sistema de defesa do consumidor.

● Mecanismos participativos - a ANPD tem se esforçado para ir além, com

planejamento estratégico, agenda regulatória, aprovação do regimento interno.

Acreditamos que foi necessário tomar conhecimentos antes do processo formal. E

isso é condizente com o processo de construção da LGPD.

● Coordenação institucional - foi bastante debatido no processo legislativo e agora é

um requisito importante, os órgãos se fortalecendo mutuamente. Já fizemos vários

acordos de cooperação e temos casos concretos, como o caso do Whatsapp.



● Regulação responsiva - é uma abordagem imprescindível, tocar todos os setores da

economia. Importante focar nesse papel orientador, estimular essa abertura para

mecanismos auto e corregulatórios. Pensar nas limitações do poder público e que há

assimetrias de informação entre entidades públicas e privadas.

● A estrutura da ANPD é provisória, não é a ideal, mas é um primeiro passo. Estamos

nos preparando para a mudança mas tem coisas que fogem do nosso controle.

Questões do público
● Hoje é preciso revisitar a LGPD em alguns pontos específicos?

○ Laura: acho que a LGPD é suficiente, não falaria em revisitar por enquanto,

com 1 ano apenas de vigência. Aprimorar o sistema é enxergar lacunas, por

exemplo uma lei específica para o âmbito criminal.

○ Rebeca: a LGPD tem uma série de princípios que permitem uma longevidade.

É um esforço de pegar essa lei e colocar seus instrumentos para olhar os

desafios atuais.

● É viável que PMEs não precisem determinar encarregados de dados pessoais?

○ Miriam: a LGPD tem obrigações que podem ser desproporcionais. A ANPD já

estabeleceu uma tomada de subsídios para flexibilizar obrigações para PMEs.

Há critérios sobre volumes de dados tratados, por exemplo. Estamos buscando

critérios para estabelecer essa flexibilização, como a questão do encarregado.

É um tema que ainda está em estudo, estamos trabalhando em um guia para

PMEs.

● Autarquias não são frágeis em um contexto onde empresas estão maiores que os

Estado-nação?

○ Bruno: perspectiva de que é uma lei geral, que já veio preparada para cenários

de regulação assimétrica. É importante costurar como uma flexibilização pode

ser tomada como no caso das PMEs, e o art. 50 considera que o programa de

governança deve ser adaptado para volume e escala da organização, então a

cobrança do órgão regulador vai ser cobrada por esse volume. Temos que

verificar isso para falar em corregulação e não em autorregulação.

○ Rebeca: é importante salientar que o debate de regulação não exclui a

autorregulação ou a corregulação, e os debates buscam que as decisões

regulatórias não sejam tomadas unicamente por um ator. Buscamos uma

postura cooperativa. E a empresa vê com bons olhos essa abordagem

orientativa da ANPD, como no caso do Whatsapp.



● Seminário como um espaço de atualizações por parte dos processos em andamentos,

esse espaço pode ser aproveitado pela ANPD nesse sentido?

○ Miriam: acho que sim, naturalmente isso vai acontecer. Sempre foi um espaço

privilegiado para a discussão do assunto e que a cada ano que passa se

comunica com um público mais amplo.

○ Laura: concordo plenamente com a Miriam e acho que cada vez mais

precisamos ter esse tipo de espaço. Discutir interpretações e como as regras

devem ser aplicadas. Temos esse enorme desafio de colocar uma lei boa na

prática.

○ Rebeca: concordo integralmente, é um fórum muito importante. É uma visão

positiva e promissora com relação ao papel do Seminário e outras iniciativas.

Ainda estamos em um contexto de compreensão de temas tão importantes.

○ Bruno: o Seminário teve uma primeira onda de nivelamento e uma segunda de

discussões mais verticais. Como o tema é “um problema de muitas mãos”,

creio que vamos seguir nessa mesma configuração, de entender conceitos e

depois verticalizar em diferentes contextos. A ANPD está ali dentro de um

ecossistema com outros atores que contribuem.

Identificação de consensos, pontos a aprofundar e dissensos

Tipo de
manifestação
(posicionamento ou
proposta)

Conteúdo Consenso ou
Dissenso

Pontos a
aprofundar

Posicionamento A Autoridade era/é
necessária

Consenso Cooperação com
outras entidades.

Proposta O poder público

precisa avançar na

cultura de proteção

de dados.

Consenso Tornar a proteção de
dados pessoais um
direito
constitucional.

Proposta Podemos avançar

em uma ANPD mais

autônoma.

Consenso Proposta em
andamento, mas que
também depende de



outros órgãos
governamentais.

Proposta LGPD penal: Precisa
ser superada a
perspectiva de que
os dados pessoais
não merecem
proteção.

Consenso Tornar a proteção de
dados pessoais um
direito
constitucional.

Proposta Precisamos de uma

proteção

constitucional, que

limita os poderes da

República.

Consenso Tornar a proteção de
dados pessoais um
direito
constitucional.

Posicionamento Regulação

responsiva - é uma

abordagem

imprescindível.

Consenso Estimular essa

abertura para

mecanismos auto e

corregulatórios.

Posicionamento Mecanismos

participativos - a

ANPD tem se

esforçado para ir

além, com

planejamento

estratégico, agenda

regulatória,

aprovação do

regimento interno.

Consenso Manutenção do
caráter
multissetorial que se
instalou na
construção da
própria LGPD.


